
Забобони 

Важливе місце у світоро-

зумінні українців займали 

численні вірування, пов'яза-

ні із пересторогами, обме-

женнями, табу тощо. Зокре-

ма, подекуди вірили, що не-

добрими є перші дев'ять 

днів березня. Тяжким днем 

вважався понеділок: у цей 

день не слід було впускати 

до хати сторонню жінку чи 

щось позичати, бо весь тиж-

день буде лихий. У середу 

та п'ятницю не можна було 

когось проклинати, бо про-

кляття збудеться. Вірили 

також, що лихі години бува-

ють у лихі дні (з ранку і до 

обіду). Щоб убезпечити себе 

від лихої години, неодмінно 

слід було застерігатись: В 

добрий час сказати, а в ли-

хий промовчати; чи: В доб-

ру годину будь сказано. Час-

то народна уява пов'язувала 

успіх або невдачу в госпо-

дарстві з молодиком: Якщо в 

новий місяць робота не вда-

ється — то не вдавати-

меться весь місяць. 

Чимало забобонів, іноді й 

зовсім небезпідставних, скла-

дають ті, що пов'язані з виро-

щуванням городніх рослин. 

Це й не дивно: городництво 

посідало значне місце в жит-

ті українських селян. 

 

ТРАВЕНЬ. Травник. 

Скільки в травні до-

щів, стільки років бути 

урожаю. Коли цвіте 

черемуха - завжди хо-

лодно. Особливо ж хо-

лодно, коли розвива-

ється дуб. 

6 - в цей день мороз і 

через тиждень повто-

риться, то на теплу 

осінь. Якщо в цю ніч 

заморозить, то буде 

сорок ранків холодних 

з цього дня на все 

літо. 

11 - тепла і зоряна ніч на 

урожай, а ясний схід -

гарне літо. 

13 - теплий вечір: на уро-

жай. 

15 - соловей заспівав на 

голі дерева — неврожай 

на садовину. 

19 - велика роса - на уро-

жай огірків. Ясний день 

- також. 

24 - якщо дощ, то все 

літо мокре. Схід сонця 

багряний - грізне і поже-

жне літо. 

25—багряний ранок—на 

жарке літо. 

26—комарів мало: овес і 

трави погано вродять. 

27—день ясний: на гар-

ний урожай огірків. 

28—якщо тепло—все лі-

то тепле. 

31—дуб перед ясенем 

лист пустить—на сухе 

літо. 

Це цікаво! 
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Зверніть увагу: 

 Проводиться кон-

курс малюнків на 

тему: «Народні при-

кмети та повір’я». 

 Роботи приймають 

учні 4-Б класу. 

 Засідання клубу 

«Чомучка» відбу-

деться 25 травня 

2005року. 
За матеріалами Зірчук К., “Рідний 

край. Очима допитливих” 

 Великого значення надавали 

дотриманню численних засто-

рог і табу, що стосуються хри-

стиянських свят. Зокрема, на 

Благовіщення заборонялося 

торкатися насіння, бо не зійде; 

на Іллю не можна було іти в 

поле, бо Ілля спалить урожай, 

тощо. Цілий комплекс забобо-

нів приурочувався до Свят-

вечора, Великодня, Нового 

року, Зелених свят. Так, на 

Свят-вечір після заходу сонця 

намагалися не працювати, бо 

інакше добрі духи зникнуть із 

оселі…          (далі буде) 

 http://etno.iatp.orhttp://pda.aratta-

http://etno.iatp.org.ua/mynuvshyna/


 
Список використаних джерел: 
 

“Рідний край. Очима допитливих”, за ред. 

Філінюк А.Г., Берека В.Е. 

http://etno.iatp.org.ua/mynuvshyna/ 

http://www.lukoshko.net/ukr/ukra8.shtml 

Використані малюнки із колекції MS ClipArt 

 

СЗОШ №29 м. Хм ель ницьк ог о 

- Так ні, старий, ми нічого і торка-

ти не будемо, ми тільки подиви-

мося, чи росте там наш скарб. 

- Дивися, баба, щоб не зіпсувати 

вся справа. 

- Не бійся, дідусь, нічого худого 

не буде. 

Пішли вони із заступом у сад. Ко-

пали-копали і викопали цілу купу 

золотих жуків. Загуділи жуки і 

розлетілися в усі сторони. 

Так і залишилися дід із бабою жи-

ти в старій хаті, не довелось їм 

нової поставити. 

А мишка висунула з нори голову і 

говорить: 

- Ви от старі вже, а дурні. Чого не 

почекали, поки три роки випов-

ниться? Була б вам велика, купа 

червінців, а тепер вони усі розле-

тілися. 

ворить: 

- Не плач, дід, не плач, баба, схо-

роните вашу курочку в садку, на 

перехресті, почекайте три роки, а 

потім відкопаєте на тім місці 

скарб. Так зарубаєте собі на носі, 

щоб пам'ятати до самої смерті, що 

всі, чого ви побажаєте, не відразу 

виходить. 

Закопала баба курку біля саду на 

перехресті, саме біля порослі, за-

стромила для прикмети ціпок. 

Чекають рік, чекають другий, - не 

вистачає терпіння, захотілося їм 

скоріше викопати скарб. Уже на-

ступив і третій рік, а вони усі че-

кають. От баба і говорить діду: 

- А давай ми, дідусь, подивимося. 

- Не поспішай, баба, почекаємо 

трішки, отут уже небагато зали-

шилося. Довше чекали, тепер мен-

ше залишилося чекати. 

Жила собі звичайна дівчинка  

Катя Петрова. Дівчинка як дів-

чинка, тільки з одним дивацт-

вом: як тільки у класі признача-

ють контрольну роботу, вона починає 

шукати по всій хаті свої чорні бантики, 

хоч у неї вони є різних кольорів. А як-

що чорні десь загубилися, вона здіймає 

крик і плач. 

Де мої чорні бантики? В нас же контро-

льна! Що мені робити? 

Її запитують: 

-А навіщо потрібні обов’язково чорні? 

-Як навіщо? Вони ж у мене щасливі! 

Якось я дуже боялася, що не розв’яжу 

контрольну з математики, але швидко 

впоралася з нею. У той день на мені 

були чорні бантики. А іншим разом 

писали диктант з української мови – 

я  одержала за нього 11 балів. І тоді 

на мені були чорні бантики. 

А може справа не в бантиках? Просто 

ти тоді добре підготувалась? 

Що ти! Ось наприкінці чверті мене за-

     Телефон:  0979567958 

Эл. почта:  

borodajko02@gmail.com  

Про курочку, що несла золоті яйця (сучасна народна казка) 

Синоптики: 

Щепанська Катя, Голик Вася, Чорний 

Коля, Котик Ксеня. 

Дизайнери: 

Ларіна Тетянка, Кирилюк Оленка, 

Підгурний Євген, Возний Сашко. 

Жили собі дід та баба, була в 

них курочка ряба. Три роки 

вони курочку годували, із дня 

на день яєчка від неї очікува-

ли. Рівно через три роки знес-

ла їм курочка яєчко, і було те 

яєчко не просте, а золоте. Ра-

дуються дід і баба, не знають, 

що з цим яєчком і робити, 

своїм очам не вірять, що кур-

ка золоте яєчко знесла. Спро-

бували його розбити, а воно  - 

не розбивається.  Поклали 

яєчко на полицю; бігла миша, 

хвостиком зачепила, упало на 

стіл яєчко і - розбилося. Дід 

плаче, баба плаче, а курочка 

кудкудаче: 

- Не плач, дід, не плач, баба, я 

знесу вам інше, не просте, а 

золоте, тільки три роки поче-

кайте. Дід і баба підібрали 

золоті шкарлупки і продали 

їх євреям. Грошей одержали 

небагато. Хотілося їм поста-

вити нову хату, так грошей не 

вистачило, треба було ще три 

роки чекати, щоб на хату діс-

тало. Прождали вони тиж-

день, прождали другу, прож-

дали і третю, боляче довго їм 

здавалося, чекати набридло. 

От і говорить дід бабі: 

- Знаєш, що, баба? Чим нам 

чекати цілих три роки, давай 

ми відразу заріжемо курку і 

дістанемо з її золоте яйце. 

Так там воно, видно, не одне, 

може їх там штуки три, а те і 

чотири. От і заживемо тоді, 

буде в нас нова хата, земель-

ки купимо й кланятися ніко-

му не будемо. 

- Ох, і правда, дідусь, давай 

заріжемо! Зарізали курочку, 

але жодного не виявилося в 

серединці яєчка. Стали знову 

дід із бабою плакати. Висуну-

ла мишка голову з нори і го-

питали з природознавства. Я також не 

все знала, а чорні стрічки десь загуби-

лись. Я  їх шукала, шукала, просто з 

ніг збилась, так і не знайшла. Вхопила 

сині, мало не запізнилась у школу, вбі-

гла до класу в останню хвилину і тре-

ба ж, відразу мене викликають до до-

шки, тоді я, звичайно, заробила 

“двійку”. От вам і сині бантики! Ні я 

точно знаю: якщо на мені не чорні ба-

нтики, а інші, то якщо обов’язково 

розгублюсь, і забуду, що знала. 

Як же  допомогти дівчинці Каті?.. 

   (далі буде) 
Підгурний Євген, учень 4-б кл. 

 

http://www.lukoshko.net/ukr/uk

ra8.shtml підготував Іванов Петро 

Чорні бантики 
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